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Det handlar egentligen inte om standarder för
metadata, arkivredovisning och lagringsmedia.

Det handlar om
att bevara värdefull
information.
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Ett annorlunda
konferensår
har år 2020 varit ett annus
horribilis, ett fruktansvärt år. Eller har det varit ett förändringens år? Ett år där det invanda konceptet för konferenser förändrades?
Under året har Arkivveckan först flyttats fram till år
2021, för att sedan ställas in helt. Det var ett svårt men
klokt beslut då en sent inställd Arkivvecka riskerar att
ödelägga de medverkande föreningarnas ekonomi. Det
tråkiga var att konferensen var helt färdigplanerad och såg
ut att kunna bli en av de bästa Arkivveckorna någonsin.
Kultur- likväl som energi- och digitaliseringsministern
var inbokade. Bara det! För att allt jobb med veckan inte
ska vara helt bortkastat kommer förhoppningsvis några av
punkterna från den planerade Arkivveckan att i en eller
annan form dyka upp under 2021. Vi är i alla fall en liten
grupp som jobbar på det.
FÖR ALLA KONFERENSARRANGÖRER

Offentliga rummet och
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI)
har valt att ställa om till helt digitala konferenser. Även
Riksarkivet har haft en webbsänd seminarieserie: De samhällsviktiga arkiven. Många utbildningar har också ställts
om från fysiskt till digitalt, till exempel FALK:s utbildning
om informationsstyrning. Även fortsättningsutbildningen
under hösten blev helt digital.
Konferensarrangörerna rapporterar i många fall ett
ökat antal deltagare. Så var det till exempel för Offentliga
rummet och FAI. Även FALK:s digitala utbildningsinsats
lockade betydligt fler jämfört med den fysiska utbildning
vi hann med innan pandemin.

ANDRA KONFERENSARRANGÖRER SOM

både ”stått på scenen” i två digitala
konferenser (Offentliga rummet och FAI) och tagit del av
flera. Att gå in i något som liknar en tv-studio och hålla
en monolog framför en kamera är förstås annorlunda
jämfört med att kliva upp på en scen framför ett hundratal
personer. Men för den som har en mild scenskräck kan tvstudion ha sina fördelar. En andra reflektion är att det är
väldigt bekvämt att ta del av föreläsningar hemma i soffan.
Du kan göra det när du har en lucka i din arbetsdag eller
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när barnen har somnat på kvällen. Du behöver inte sätta
av en eller flera resdagar och din arbetsgivare behöver inte
bekosta resa och övernattning.
Jag är övertygad om att det digitala formatet för konferenser och utbildningar är här för att stanna. Det finns helt
enkelt för många fördelar med det. Digitala möten av olika
slag kan kanske äntligen överbrygga den ojämlikhet som
finns i utbudet av konferenser, utbildningar och nätverk
mellan arkivarier i stad och glesbygd och mellan arkivarier
som har turen att ha en arbetsgivare med god ekonomi och
de som inte är lika lyckligt lottade.
Frågan är bara hur det ska kombineras med allt det
vi missar när vi inte träffas fysiskt? För det är onekligen
både roligare, mer inspirerande och lärorikt att träffas i
verkligheten. Dessutom behöver vi träffas och samarbeta
inom branschen …och träffen smörjer samarbetet. Vi
behöver också träffa och samarbeta med andra professioner
och få andra yrkesgrupper att förstå vad vi gör. Vi behöver
träffas för att kunna agera tillsammans. För tillsammans är
vi oändligt mycket starkare än som enskilda institutioner,
föreningar eller arkivarier.
ARK, FARK ELLER KNARK? Sveriges landsting har som bekant
döpts om till ”regioner”. Detta innebär så klart att även
FALK (Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun) måste byta namn. Tanken
var att beslut om namnändring
skulle ske på FALKs årsmöte
den 11 november. Men så blev
det inte. Årsmötet beslutade att
skjuta upp namnändringen till
nästa årsmöte. Styrelsen fick
samtidigt i uppdrag att utreda
vad ett närmande till FAI
skulle innebära för föreningen.

Nils Mossberg
Arkivarie Energimyndigheten
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Arkitekter
+
arkivarier
= sant
Precis som när informatörer dök upp på arbetsmarknaden för några
sekler sedan har på senare tid mängder av arkitekter med olika
förled (IT-, verksamhet-, information- osv) dykt upp. Vad fyller de för
funktion? Och finns det någon nytta med att arkivarier och arkitekter
samarbetar med varandra? Det är vad vi ska undersöka här.
Text: Nils Mossberg nils.mossberg@energimyndigheten.se

mer komplexa ITmiljöerna har blivit desto större har
behovet av genomtänkta strukturer
vuxit sig. Utan genomtänka strukturer kan inte de olika delarna samverka och skapa nytta. Titeln arkitekt
betecknar personer som arbetar med
dessa strukturer. Kort sagt, det är de
som ska ha koll på de stora sambanden inom IT. Arkitekten ska därtill
fungera som ett sammanhållande
kitt mellan IT och verksamhet. IASA
– Sveriges IT-arkitekter definierar
IT-arkitektur som ”förmågan att
designa och leverera värdeskapande
teknikstrategier” och en arkitekt som
en ”teknikstrateg för verksamheten”.
Fokus för en arkitekt är att leverera
verksamhetsnytta i form av beslut och
strategier inom IT.
De många olika förleden till ordet
arkitekt indikerar att det finns lite
olika inriktningar inom yrket. IASA
– Sveriges IT-arkitekter anger fem
huvudsakliga roller:
Enterprise-arkitekten säkerställer

JU STÖRRE OCH

att IT totalt sett stödjer organisationens strategiska inriktning. IT-stödet
ska vara förberett för framtida förändringar och nya verksamhetskrav.
VERKSAMHETSARKITEKTEN har främst ett
verksamhets- och nyttoperspektiv och
ska hjälpa organisationen att möta nya
omvärldskrav. Detta sker genom att
ge stöd i förändring och förklara vad
som måste förändras och varför det
måste ske.
LÖSNINGSARKITEKTEN fokusera på lösningar som spänner över flera olika
system och processer.
MJUKVARUARKITEKTEN arbetar med att
strukturera och designa mjukvaror
så att de uppfyller både funktionella
och arkitektoniska krav som ställs på
systemen.
INFRASTRUKTURARKITEKTEN ska se till att
IT-landskapet har en infrastruktur
som matchar organisationens behov.

Vad gör då en arkitekt rent
konkret? Pontus Baum som är
informationsarkitekt i Uppsala kommun säger så här:
– Rollen syftar till att leda den
strategiska utvecklingen och skapa
ett samlat grepp kring informations
förvaltning i hela organisationen,
både på kort och på lång sikt.
I Pontus arbete ingår att utveckla
och förvalta Uppsala kommuns
begreppsmodell, informationsarkitektur och informationsförvaltningsmodell. Pontus samarbetar med andra
arkitekter för att ta fram arkitekturprinciper som ska vara vägledande
inom digital utveckling och informationshantering. Pontus tillägger:
– Då våra arkitekturroller och vår
arkitekturfunktion är relativt nya
företeelser i vår organisation så befinner vi oss just nu i en fas där både
roller och funktion formas.
Petrus Södrin är verksamhets
arkitekt hos Energimyndigheten. Att
vara verksamhetsarkitekt innebär
7

enligt honom att ansvara för en sammanhållen bild av verksamhetens
grundläggande byggstenar.
– Kort summerat hur de olika
komponenterna information, processer, system och resurser interagerar för
att tillsammans bidra till en förhoppningsvis effektiv helhet.
Organisatoriskt tillhör Petrus
enheten Informationsförvaltning hos
Energimyndigheten. Där återfinns
även arkivfunktionen, vilken tillsammans med IT-arkitekturen och informationssäkerhetssamordnaren (tillika
dataskyddsombud) är de funktioner
Petrus samarbetar mest med. I likhet
med Pontus uppfattar Petrus att hans
roll är under utformning. Någon tydlig beskrivning eller tydligt mandat
för arkitekterna finns inte.

en tydlig informationsförvaltnings
modell och ett informationsägarskap
som verksamheterna förstår och tar
ansvar för.
– Stadsarkivet har en styrande roll
inom informationsförvaltningen och
därför är det logiskt att Pontus är
anställd hos oss, tillägger Sara.
Petrus Södrin har ett förflutet som
arkivarie både på Energimyndigheten
och på Cullbergbaletten. För honom
är det självklart att arkivariens jobb
börjar vid skapandet av informationen
och inte ”som en död behållare i
slutet”. Därför ser han att arkivarien
och arkitekten ska samarbeta kring
alla moment i informationstillgångars
livscykel – från behov till informationsmodellering och praktisk til�lämpning i IT-stöd.

ARKIVARIENS OCH ARKITEKTENS

"Helst ska
arkivfunktionen
bestå av både
arkivarier och
arkitekter."

NYTTA AV VARANDRA

Pontus är organisatoriskt placerad
hos Uppsala stadsarkiv. Både han
och hans chef, stadsarkivarie Sara
Håkansson, ser stora fördelar med
detta. Sara säger:
– Jag tror att stadsarkivet kommer att få en större förståelse och ett
vidare perspektiv på information och
kopplingar till IT och att IT kommer
att få en bättre förståelse kring hur de
frågor som de arbetar med påverkar
informationen långsiktigt.
Pontus ser det som en fördel att
vara placerad på kommunledningskontoret som stadsarkivet i Uppsala
tillhör. Detta då kontoret jobbar med
att både styra och stödja resten av den
kommunala organisationen, i allt från
långsiktiga strategier till den dagliga
produktionen. Placeringen har också
ett visst signalvärde, anser Pontus.
Det markerar att informationshantering inte är ett ansvar som kan
delegeras till IT. Den organisatoriska
tillhörigheten gör det också lättare att
ställa krav på just IT.
Att det finns en roll som informationsarkitekt inom Uppsala kommun
beror på att kommunen har sett behov
av att ta ett större, samlat grepp om
kommunens informationsförvaltning,
menar Sara. Kommunen behöver
8

ARKIV 4/2020

Petrus menar att arkivarien
egentligen är en informationsarkitekt.
Arkivarien ritar liksom informationsarkitekten strategiska kartor över
hur informationsbestånd skapas och
förvaltas över ”tid och otid”:
– Hen designar och styr över dess
flöden och därmed hur de påverkar
och påverkas av organisationens förädlande av informationen.
Helst ska arkivfunktionen bestå av
både arkivarier och arkitekter, menar
Petrus.
Petrus förflutna som arkivarie
innebär att Energimyndighetens
verksamhetsarkitektur byggs utifrån
ett informations- och ärendecentriskt
perspektiv. Den tar sin utgångspunkt
i standarder som gäller för digital
arkivering (EAD och EAC). Dessa
börjar med att beskriva arkivbildarens informationstillhörighet och
detta bryts sedan ned, nivå för nivå,
till dess att vi kan definiera enskilda
attribut och metadata. På samma vis

skapas en funktionell verksamhets
arkitektur:
– Varför skapa två separata system
för att beskriva verkligheten när de
egentligen är samma sak? undrar
Petrus.
REFLEKTIONER

Arkivarie är ett av världens äldsta
yrken. IT-arkitekt är ett betydligt
yngre yrke. Men båda tycks idag leta
efter sin roll. Arkitekten för att hon
inte har hittat den helt och hållet än
och arkivarien då digitalisering har
ändrat den materia hon jobbar med. I
detta finns som beskrivet ovan stora
vinster för både arkivarien och arkitekten om de närmar sig varandra.
Arkivens mera proaktiva och
styrande roll kan nog ofta vara
obegriplig för andra. Arkiv och
därmed också de som sysslar med
dem är en någon slags slutförvaring,
en plats där saker hamnar när de
lämnat verksamheten. Att vi, för att
informationsförvaltningen ska fungera, måste ställa krav på hur både
IT-system och processer fungerar,
och därmed på vardagens arbetssätt,
är inte alltid självklart för andra i
organisationen. Här tror jag vi har
stora vinster med att alliera oss med
arkitekter.
Om vi sedan inte enbart vill att
organisationen vi jobbar i ska leva
upp till arkivlagen, utan även göra
detta på ett så enkelt och smidigt
sätt som möjligt – och då gärna klara
krav i annan angränsade lagstiftning
samtidigt – så är jag övertygad om att
vi måste samarbeta med arkitekterna
som har ett naturligt fokus på nyttan
för verksamheten.
För att undvika att skapa parallella
regelverk där verksamheten måste
göra snarlika arbeten är samarbete
mellan arkivarier, arkitekter med flera
helt nödvändigt. Har vi ett gemensamt regelverk, en informationsförvaltning, för arkiv, IT-arkitektur,
informationssäkerhet, GDPR med
mera så blir det så mycket bättre!
Vill du fördjupa dig om olika
arkitektroller så finns mycket information på iasa.se. 

#CORONA2020

– Dokumentera mera
För att vi framtiden ska kunna förstå vad som
hände under coronapandemin måste vi säkra
information och fånga samtidens röster. Arkiven är
goda förvaltare av information, men för att lyckas
med att skapa ett brett källmaterial för framtida
forskning krävs det ett proaktivt arbetssätt.
Text: Eva Zipsane eva.zipsane@arkivforbundet.se

2020 var det
uppenbart att coronapandemin skulle
komma att påverka vårt samhälle på
ett genomgripande sätt och under
lång tid. Hur länge och hur omvälvande visste vi inte då, och vet inte
heller nu. Ingen går opåverkad, utan
alla drabbas på olika sätt – genom
inskränkande allmänna råd och
rekommendationer, genom nedstängningar, företagskonkurser, förlorade
jobb, distansundervisning och hemarbete. Många drabbas också hårt
genom isolering, sjukdom, invaliditet
och död.
Pandemin har vuxit till en historisk
världshändelse, och vi lever i en
tid som kommer att engagera både
allmänhet och forskning i samtid
som framtid. Coronapandemin kommer att fogas till raden av tidigare
pandemier vilka inte har upphört att

REDAN TIDIGT VÅREN

fascinera och förskräcka som digerdöden, koleran, spanska sjukan och
asiaten. För att vi inte ska stå svarslösa
inför framtidens alla frågor om vad
som hände måste vi fortlöpande se till
att våra arkiv blir ”välmatade” genom
att bevara mer information än vanligt
i befintliga verksamheter, men också
aktivt dokumentera samtiden genom
att samla in berättelser, foton, filmer
och göra intervjuer.
FÅNGA NUET

Känslan av att vara mitt i en historisk
händelse utöste under våren en febril
dokumentationsaktivitet. Museer,
massmedia, universitet och även en
del arkiv kom snabbt igång med olika
former insamlingsprojekt för att fånga
hur människor påverkades och hur
vardagen förändrades i coronakrisens
spår. I medier fanns åtskilliga upprop

i allt ifrån lokaltidningar, lokalradio
och lokal TV till riksmedia som UR
som hade särskilt fokus på ungdomars
berättelser via sociala medier. Även
museerna, nationellt, regionalt och
lokalt har arbetat aktivt, särskilt med
digital insamling genom webformulär.
Flera museer använder Nordiska
museets minnen.se för att samla personliga berättelser, bilder och filmer
eller med lärares hjälp låta elever
berätta om ”Mitt liv”. Institutet för
språk och folkminnen har en motsvarande bred, nationell insamling av
personliga erfarenheter av vardagen
i Coronatider, men tittar också på
vandringssägner, ryktesspridning
samt förändringar i språket och nya
ord i pandemins spår.
Initiativ till olika dokumentationsprojekt har även kommit från intressegrupper och kulturförvaltningar
runt om i landet. I Region Gävleborg
valde man till exempel ut 39 kultur
arbetare inom konst, litteratur, musik
och hemslöjd med mera som fick
möjlighet att på olika sätt dokumentera samhället under pandemin.
Scenkonstmuseet kommer särskilt att
belysa vardagen för scenkonstnärer
inom dans, musik och teater och på
liknande sätt samlas berättelser från
andra yrkesgrupper som vårdpersonal,
skolpersonal och så vidare. Vi finner
9

"Intresset
för samtids
dokumentation
har ökat bland
Arkivförbundets
medlemmar under
coronapandemin."
#CORONA 2020

CORONA 2020

även tematiska upprop där man vill få
kunskap om människors sorg, känslor
av rädsla, psykisk påverkan och
genomliden sjukdom med mera.
Även inom universiteten är man
igång med insamlingsprojekt för
kommande forskning och publicering. Från Uppsala och Göteborgs
universitet samlar man berättelser
om det vardagliga arbetet som utförs
av samhällsviktig personal inom
offentliga organisationer. Forskare vid
Malmö universitet vill veta hur idrotten påverkas under coronatider och
söker berättelser från ledare, aktiva
och publik. På Linköpings universitet
undersöker man hur pandemin påverkar samhällsfunktioner, särskilt när
det gäller utsatta barn, och etnologer
ska genom insamlade berättelser se på
solidaritet mellan vårdpersonal samt
matberedskap och matförvaring under
coronakrisen.
CORONAPANDEMINS PÅVERKAN PÅ
CIVILSAMHÄLLE OCH NÄRINGSLIV

Merparten av de genomförda och
pågående dokumentationsprojekten
har haft fokus på individen och på
personliga upplevelser och erfaren
heter av pandemin, inte hur myndigheter, företag och civilsamhälle har
reagerat och agerat. Här kan man se
att arkivsektorns dokumentationsprojekt har en bredare ansats och strävar
10 ARKIV 4/2020

efter att dokumentera pandemins
påverkan på samhället i stort, både
inom offentlig och privat sektor. Det
är viktigt att få en helhetsbild av
hur samhället hanterar krisen och
vilka vägval som görs, och därför
har också Riksarkivet arbetat för ett
ökat bevarande av dokumentation
och information inom både privat och
offentlig sektor i kristid. Man har här
tagit fram särskilda rekommendationer för den statliga förvaltningen och
samarbetar med SKR om motsvarande handledning för kommuner och
regioner.
Inom den enskilda arkivsektorn
finns flera initiativ där man fokuserar
på civilsamhälle och näringsliv och
inte enbart på de personliga berättelserna. Centrum för näringslivshistoria har under våren uppmanat sina
medlemmar att dela med sig av hur
coronapandemin har påverkat företagen under krisen och har nu också
inlett ett arbete med att genomföra
mer djupgående intervjuer. Flera
länsvisa arkivförbund och föreningsarkiv har också startat minnesinsamlingar för att kartlägga hur företag,
organisationer och föreningar har
påverkats under pandemin. Så har till
exempel Skånes Arkivförbund sänt
ett upprop till medlemsföreningarna
med frågan ”Social distansering och
föreningsliv – går det?

I början av sommaren beslutade
Samarbetsrådet för enskilda arkiv
vid Riksarkivet att avsätta medel för
att få till stånd en bredare och mer
sammanhållen dokumentation kring
coronapandemins samhällspåverkan
inom den privata sektorn. Med
inspiration från de danska arkivens
coronaprojekt startade Svenska Arkivförbundet projektet #Corona 2020 för
att samordna och driva på dokumentationsarbetet, huvudsakligen inom de
egna medlemsorganisationerna. Målet
med projektet är dels att öka bevarandet av information i befintliga arkiv,
dels få igång en mer aktiv dokumentation med insamling av berättelser,
foto, filmer och intervjuer för att få
ett brett källmaterial för framtiden
när det gäller pandemins inverkan på
civilsamhälle och näringsliv. Vad var
det det som hände? Hur mötte man
pandemins utmaningar? Och vilka
mänskliga, ekonomiska och sociala
konsekvenser fick den? är frågor man
söker svar på.
När projektet planerades föreställde
vi oss två projektfaser där inriktningen under den första var att fånga nuet
och undersöka hur krisen påverkade
den ordinarie verksamheten, och hur
man – ofta med stor kreativitet –
förändrade och till och med startade
nya verksamheter. I den andra fasen
skulle verksamheterna dokumenteras
när vardagen hade återgått till mer
normala förhållanden för att se vilka
bestående förändringar – negativa
och positiva – som coronakrisen hade
medfört. Vi tänkte oss ett tydligt före
och ett efter, kanske redan i år, vilket
med den nuvarande smittspridningen
i världen framstår som orealistiskt,
även om ett vaccin är i sikte. Nu ser
vi snarare projektet som en utdragen
process där vi får följa utvecklingen

kontinuerligt under en längre tid.
Svenska Arkivförbundet deltar inte
i det praktiska arbetet, utan fungerar
som stöd och rådgivare till ett vittförgrenat nätverk av medlemmar, cirka
150 nationella, regionala och lokala
arkiv och organisationer. Dessa har i
sin tur tusentals föreningar, företag
och organisationer som medlemmar
runt om i landet vilket ger goda förutsättningar för en dokumentation på
bredden.
Dokumentationsarbetet startade
under sommaren med ett brett upprop
som dels innehöll en uppmaning till
föreningar och företag att öka bevarandet av information i sin dagliga
verksamhet, dels en uppmaning att
sända in berättelser om hur basverksamheter och planerade aktiviteter har
påverkats under våren, och på vilket
sätt man har hanterat det förändrade
läget. Denna uppmaning gällde självklart också Arkivförbundets egna
medlemmar. Nästa steg i arbetet blir

att aktivt dokumentera samtiden
genom mindre, riktade insamlingar
och intervjuer. Förhoppningsvis kan
man även nå utanför de etablerade
organisationerna och fånga all den
aktivitet som har vuxit fram i pandemins spår, antingen det är i form av
uppblossande hjälpnätverk eller nya
företag.
ÖKAT INTRESSE OCH KUNSKAPSFÖRMEDLING

Arkiven har inte samma vana som
museerna att arbeta med samtidsdokumentation, varken när det gäller
minnesinsamlingar, intervjuer eller
fotodokumentation, och särskilt inte
i kristid. Här har museerna och folklivsarkiven betydligt större erfarenhet
till exempel från insamlingsprojekten
i samband med svininfluensan 2009,
flyktingkrisen 2015 och terrorattentatet på Drottninggatan 2017.
För att ge förbundets medlemmar
ytterligare kunskap, inspiration och
möjlighet till reflektion anordnade

Syns man
finns man

Arkivförbundet därför i oktober ett
metodseminarium som i tidens tecken
fick bli ett webbinarium. Mötet
visade att det finns ett stort behov
av ytterligare kunskap bland arkiven
både när det gäller det rent praktiska
dokumentationsarbetet och beträffande etiska frågor i möten och samtal
med människor om svåra och mörka
händelser och tider.
Intresset för samtidsdokumentation har ökat bland Arkivförbundets
medlemmar under coronapandemin,
och förhoppningsvis är det ett intresse
och engagemang som kommer att
bestå. Arkiven är goda förvaltare av
information, men idag krävs ett mer
proaktivt arbetssätt, antingen det
gäller att säkra information i ordinarie
verksamheter eller för att aktivt, och
med olika insamlingsmetoder, fånga
nuet och samtidens röster för att
skapa ett brett källmaterial för framtida forskning. 

Vi hjälper dig med din
kompetensutveckling
– boka din distansutbildning!
Arkivering – en introduktion
Få mer kunskap kring ditt arbete med arkivering.
En intensivutbildning i arkivering för dig som behöver
kunskap om de allra viktigaste delarna i arkivhanteringen.

Annonserna i Arkiv
Josefine Blomquist
Adviser 070-164 67 59

Diarieföring – en introduktion
Du som är chef, handläggare, nämndsekreterare eller
registratorns ersättare behöver mycket god kunskap
om de olika arbetsmomenten och den lagstiftning
som påverkar diarieföringen.
Läs mer och boka din plats nu: sipu.se/arkiv
SIPU det självklara valet för din kompetens och
verksamhetens utveckling i ett föränderligt samhälle
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En pandemi
för hundra
år sedan
Det är en kylig oktoberdag i Göteborg 1918. En spårvagn passerar och
plingar till. Spårvagnen är nästan helt tom. Snart passerar en annan
spårvagn. Den drar en vagn som är smyckad med ett kors. Det är en likspårvagn, på väg till kyrkogården med ännu ett offer för spanska sjukan.
Text: Linnéa Nilsson linnea.nilsson@arkivnamnden.goteborg.se Foto: Bilder från Regionarkivet

Trångboddheten i stora städer som
Göteborg bidrog till ökad smittspridning.
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Likspårvagnen användes
ända fram till 1930-talet.

Hur var det i Göteborg under
spanska sjukan? Hur försökte man
bromsa smittspridningen? Gick
barnen i skolan, fanns det plats på
sjukhusen? I protokoll, årsberättelser,
skrivelser och journaler finns svaren.
Myndigheterna i Göteborg arbetade hårt för att minska smittspridningen. Göteborgarna uppmanades
att hålla en god handhygien och
munhygien. Eller som det heter idag:
tvätta händerna och hosta i armvecket.
I ett försök att bromsa smittspridningen uppmanade Hälsovårdsnämnden göteborgarna att undvika stora
folksamlingar och trängsel. Att gå på
bio, dans eller andra nöjen där många
samlades blev förbjudet. Att ta en
svängom på lokal fick vänta till pandemin var över. Det var inte heller läge
att ta en nöjestur med spårvagnen.
När spanska sjukan drabbade
Göteborg pågick ett världskrig som
påverkade tillgången till bilar och
hästar. Det var ont om transport
medel och för att kunna köra kistor
till kyrkogårdarna behövdes ett
alternativ. Lösningen fanns hos spårvägen. Göteborgs spårvägsstyrelse
hade redan 1912 börjat fundera på
liktransport med spårvagn. 1918
tog man fram utredningen på nytt
och i ett protokoll från samma år
finns information om hur spårvägens
verkstäder byggde om en av de äldre,
öppna släpvagnarna från hästspårvagnens tid till en likvagn. 1912 fanns
det invändningar mot de tunga lyft
som det innebar att lyfta på och av
kistorna på vagnarna, men med tanke
på situationen i världen 1918, med
krig och pandemi, bedömde man att

det inte längre var en giltig ursäkt.
Fattigvårdens arkiv vittnar om
fattigdom, trångboddhet och att
sjuka föräldrar fick sätta sina barn
på barnhem. Det blev så illa att ett
nytt barnhem öppnades till följd av
spanska sjukan: Adolfsbergs barnhem,
som senare blev Vidkärrs barnhem.
Spanska sjuka påverkade även
skolverksamheten. Många sjuka lärare
ledde till brist på personal och för att
försöka hindra den farliga smittspridningens framfart fattade folkskoleinspektören och förste stadsläkaren ett
snabbt beslut om att stänga skolorna.
Utan att invänta styrelsens beslut.
I Göteborg fanns ett epidemisjukhus, men när spanska sjukan kom var
sjukhuset redan fullbelagt med patienter
som insjuknat i difteri och andra epidemiska sjukdomar. Då beslutade man att
nyttja hela den medicinska avdelningen
på Sahlgrenska sjukhuset för vård
av patienter i spanska sjukan. Det
räckte inte heller till så sjukhemmet för
Lungsotsjuka fick också ställa om till

ett tillfälligt pandemisjukhus. Alla som
vårdades på sjukhus avled inte. En del
blev inlagda med hög feber men kunde
skrivas ut friska efter några dagar.
När jag söker i arkiven efter information om hur samhället agerade
under spanska sjukan kan jag inte låta
bli att reflektera över hur vi dokumenterar pandemin covid-19 idag. Om
hundra år kanske någon skriver en
artikel, spelar in en film eller ställer
en fråga om skolorna var öppna under
pandemin covid-19 som drabbade
hela världen 2020?
När den här artikeln publiceras
har vi skärpta restriktioner i Sverige.
Till följd av det kunde Arkivens dag
inte genomföras som vanligt. Istället
för att ha öppet hus med visningar
och föreläsningar har Regionarkivet
för Västra Götalands Regionen
och Göteborgs Stad gjort en film
på temat Spanska sjukan. Filmen
bygger på material från arkivet
och finns att se på vår webbplats
www.regionarkivet.se 

Många barn hamnade på barnhem
när deras föräldrar blev smittade eller
avled i spanska sjukan.
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Att lära in ett
nytt arbetssätt:
datorn i vården under 1990-talet
I Arkiv nummer 3, 2020, beskrev Rikard Friberg von Sydow
inledningen av vårdens datorisering under 1960-talet. När han
gör ett nytt nedslag 30 år senare har en hel del hänt. Datorn
har gått från att vara ett specialverktyg till en maskin som
står på nästan varje anställds skrivbord. Dock duckar man för
frågor som rör bevarande eller förflyttning av information.
Text: Rikard Friberg von Sydow rikard@arkivfeber.se

DET FINNS EN typ av böcker som
bara kan publiceras under en viss
tidsperiod och verkar hopplöst
utdaterade bara ett decennium
senare. Ett exempel på detta är
böcker vars syfte är att presentera
ett nytt arbetsverktyg som senare
kommer att vara så pass självklart
inom yrket att vi knappt kan
förstå hur arbetet utfördes innan
det infördes. Mellan 1970- och
1990-talen kom ett otal böcker av
denna typ som presenterade datorn
som arbetsredskap för olika yrkesområden. Vill ni läsa en från vårt
eget område så är Jan Appelquist
och Lena Wilhelmssons Registratorn och datorn från 1990 ett bra
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exempel. Men eftersom jag under
en period intresserat mig för datoriseringen av vården så är det en
annan skrift som jag har intresserat
mig för, nämligen Ingvar Grattes
Datorn i vården från 1996.
började
under 1960-talet. 30 år senare,
under 1990-talet, har mycket
hänt. Datorn har gått från att
vara ett specialverktyg till en
maskin på nästan varje anställds
skrivbord. Gratte förutsåg att det
några år senare, vid millinieskiftet,
skulle finnas en dator på varje vård
anställds arbetsbord.
Det gränssnitt som använ-

DATORISERING AV VÅRDEN

dare mötte när den tittade på
en datorskärm under denna tid
hade förändrats från ett tidigare
textbaserat till ett grafiskt med
pek- och klickfunktioner. I stället
för ett tangentbord med bokstäver
och funktionstangenter så skedde
kommunikationen mellan människa och maskin främst med hjälp
av det pek- och klickdonet mus.
Fortfarande aktuellt idag men med
viss konkurrens från så kallade
touchscreens.
har skrivit boken,
har författat ett större antal böcker
i programmering och system
vetenskap från början av 1980-talet

INGVAR GRATTE, SOM

och framåt. Här finns mer översiktliga verk om ADB, automatiserad
databehandling, vilket var namnet
som användes på nästan all datorhantering under 1980-talet. Men
även läroböcker i flera programmeringsspråk från COMAL till
Java och C++. Boken om datorer i
vården sticker ut något då den berör
ett specifikt yrkesområde och har en
mer resonerande (och spekulerande)
stil än en ordinarie lärobok – vad vi
kanske skulle kalla en debattbok.
Utökad datorisering av vården är
oundviklig enligt Gratte, bland
annat för att möta rationaliseringskraven som kommer komma i och
med en åldrad befolkning.
EN ANNAN FRÅGA som tas upp som viktig, och som har en betydelse för det
sammanhang vi befinner oss i som
arkivarier, är de växande arkiven.
Den stora tillväxten i vårdarkiven,
upp mot 14 hyllkilometer vårdhandlingar per år utifrån samtida källor,
argumenterar för en förändring av
hur vårdinformation sparas. Pappersarkivens struktur diskuteras
också då författaren menar att ”Det
kan till exempel vara svårt att hitta
en patientjournal i ett stort rum med
många hyllor”. Denna typ av problem skulle en datorisering kunna
lösa. Generellt ses människan som
en osäker informationsutväxlare vars
sortering och förmedling inte riktigt
går att lita på.
Vad anses då vara viktigt att lära
ut under denna tid? Först och främst
hur ett datorsystem fungerar, vilka
typer av system det finns och hur de
kan hjälpa vårdpersonal. Här gäller

det främst
att skapa en
kompetens hos
Bibliografi
personal utan
IT-bakgrund
för att de ska
Gratte, Ingvar (1996) “Datorn i
kunna välja
vården”, Liber Förlag
system och
förstå det system som de har
valt. I övrigt
finns en stor
del med en diskussion om hur
från ett inaktuellt avslutat system
olika delar av systemen relaterar till
till ett aktuellt nyetablerat. Det här
och hanterar vårdadministrativa och
är något jag själv känner igen från
juridiska problem. Diskussion kring
annan IT-litteratur från samma tid
detta var viktig under denna tid
och är utifrån mitt perspektiv lite av
eftersom det, enligt författaren, inte
ett mysterium. Antingen hade man
finns ett enda svenskt sjukhus under
funderat igenom konverterings- och
1990-talet som hade en någorlunda
bevarandefrågor under denna tid
heltäckande datorisering.
och kommit fram till att de kunde
lösas, men att det inte var något
att belasta en läsare med. Eller så
SOM ARKIVARIE MÅSTE bevarande dyka
ignorerade man – i värsta fall – eller
upp i tankarna när informationsmissade – i bästa fall – helt detta
system diskuteras. Vi behöver inte
problem. Grattes bok är intressant
tänka oss ett bevarande för en framför att den på ett par ställen läcker
tida historiker – människor lever så
ut en del problem mellan raderna.
pass länge nuförtiden så att de pasTill exempel tar han det inte för
serar flera informationssystem under
självklart att en datorisering i
sin levnadstid. Vill vi i framtiden
slutänden kommer att bli mer ekoveta vad som hänt en person trettio
nomisk. Han diskuterar arkivlagen
år tidigare så måste vi planera för
och vilka konsekvenser den får för
framtiden.
Används då något utrymme till
bevarande av vårddata i en offentligt
att diskutera hur den information
driven verksamhet, men plockar inte
som samlas in kommer att bevaras?
upp bevarandet till diskussion. På
det sättet går det att ana att en del
Utifrån Grattes perspektiv var datoproblem som vi har fått brottas med
rer maskiner som man under denna
under 2000-talet började bubbla upp
tid använde för arkivering även om
till ytan redan tidigare. Även hos
vad arkivering är inte definieras.
systemvetare. 
Ändå diskuteras varken bevarande
eller förflyttning av information
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Utsikt från gruvschaktet där Moderna
museets digitaliserade samling bevaras
i 1 000 år. Källa: Piql AS

Världens
säkraste arkiv
I Arkiv 3/2020 berättade Matias Vangsnes, grundare och VD på Archiwwwe,
om projektet med att bevara Moderna museets samling och om filmformatet
för bevarande av digital information i 1000 år. Innehållet i filmkapseln
bearbetades med sikte på långtidsbevarande utan vård. Nu berättar han
om den plats där kapseln ska kunna ligga ostört i ett millennium.
Text: Matias Vangsnes matias.vangsnes@archiwwwe.se
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Ingången till arkivet och stålvalvet. Källa: Nasjonalmuseet

ska kunna ligga ostört i
ett millennium behöver arkivlokalen
vara oberoende av elektricitet, ha
lämplig luftfuktighet, en naturlig
stabil och låg temperatur. Det finns få
arkivlokaler som möter dessa krav och
dessutom erbjuder lagring över lång
tid. En av dessa är en arkivlokal placerad på ön Spetsbergen i den norska
ögruppen Svalbard. Här är berättelsen
om hur vi på arkivbyrån Archiwwwe
bidrog till att Moderna museets samling hamnade i Arctic World Archive.

FÖR ATT KAPSELN

GEOPOLITISKT SÄKER PLATS

Spetsbergen är den största ön i Svalbard och där bor det drygt 3 000 personer och ungefär lika många isbjörnar. I slutet av 1800-talet etablerades
kolgruvor i områden rika på kol och
brukssamhällen bildades. Amerikaner
i Longyearbyen, svenskar i Svea och
Pyramiden, holländare i Barentsburg
och ryssar i Grumant.
Efter första världskriget förklaras

Svalbard demilitariserad av 42 nationer. Vilket betyder att territoriet inte
får användas för militära ändamål
och därför klassas som en geopolitiskt
säker plats i världen. Idag finns två
gruvorter kvar, norska Store Norske
Spitsbergen Kulkompani A/S (Store
Norske) i Longyearbyen och ryska
Arktikugol i Barentsburg.

"Placeringen gör
att anläggningen
bedöms kunna
skydda arkivet mot
skadepåverkan
från kärnvapen..."
UNDER PERMAFROSTEN

Det är i Store Norskes nedlagda
kolgruva Gruve 3 väster om
Longyearbyen som Arctic World
Archive är placerad, i samma
gruva ligger också det mer
välkända Svalbards globala frövalv.

Anläggningen ligger i urberget,
300 meter under markytan och
permafrosten ger en jämn och kall
temperatur.
Placeringen gör även att anläggningen bedöms kunna skydda arkivet
mot skadepåverkan från kärnvapen
och elektromagnetisk puls. All data
lagras i ett stort stålvalv, säkrad
med en betongvägg och en stålgrind
utan varken elektricitet eller internetförbindelse, allt för att förhindra
eventuella intrångsförsök och driftstörningar.
I GOTT SÄLLSKAP

Sedan starten 2017 långtidsbevaras
ett brett spektrum av historisk och
kulturell information i Arctic World
Archive. I valvet finns bland annat
konstitutioner från Brasilien och
Mexiko. Vatikanen bevarar texter
skrivna av evangelisten Lukas
och en handskriven version av
Koranen. UNICEF har deponerat
17

Utsikt över Spetsbergen från Store Norskes gruvschakt
Gruve 3 i Longyearbyen. Källa: Nasjonalmuseet

Barnkonventionen och Microsoft
valde att lagra all kod på GITHub
(världen största samling av källkod).
Norges nationalmuseum deponerade Edvard Munchs Skriet för
eftervärlden och Europeiska rymdorganisationen (ESA) deponerade
en del provdata som erhölls av sin
första Earth Remote Sensing (ERS)
-satellit som lanserades 1991.
DEPONERINGEN

Allt var förberett inför deponering av
18 ARKIV 4/2020

Moderna Museets samling i Arctic
World Archive 23 april 2020. I
början på mars 2020 nås vi av meddelandet att Norge stänger ner på
grund av covid-19, och beslut togs
att deponeringen skulle skjutas på
framtiden.
I juni 2020 beslöts att deponeringen trots allt skulle äga rum, men
utan närvarande representanter för
filmkapslarna. Kapslarna transporterades med båt till Svalbard där
personal från Arctic World Archive

placerade dem i valvet. Nu ligger
Moderna Museets digitaliserade samling i ett stålvalv, 300 meter ner i ett
gruvschakt på Svalbard och förväntas
hålla i 1 000 år.
Archiwwwe bevakar utvecklingen
av tekniker för långtidsbevarande
och fortsätter samarbetet med Arctic
World Archive. Vi är stolta att kunna
erbjuda våra långtidsbevarande tjänster för de som ser vikten av att bevara
digitaliserat material för framtida
generationer. 

Processorienterad
INFORMATIONSKARTLÄGGNING

ur ett helhetsperspektiv
Maria Kallberg Khanahmadi och Lisa Knutsson Fröjd, brinner
för verksamhetsutveckling generellt och informationsförvaltning
specifikt. Tillsammans har de utvecklat en holistisk metod för att
bedriva processorienterad informationskartläggning i syfte att
utveckla informationsförvaltning inom Region Gävleborg.
Text: Maria Kallberg Khanahmadi maria.kallberg@miun.se och Lisa Knutsson Fröjd lisaknutssonfrojd@gmail.com

IDAG FINNS OLIKA behov av att identifiera
och beskriva information. Syftet
med denna artikel är att beskriva en
metodutveckling som rör en gemensam insats och samarbete utifrån en
holistisk syn gällande informationsförvaltning och informationskartläggning. Metodutvecklingen är hämtad
från praktiken och redovisar ett arbete
som har sin utgångspunkt i informationsförvaltning med funktionerna
registratur, arkiv, informationssäkerhet samt dataskydd. Funktionerna har
ett gemensamt mål, det vill säga att
ha en god överblick över den information som finns och att informationens
riktighet och tillgänglighet garanteras
och skyddas. Det är en utmaning att
tillgodose den egna verksamheten och
omvärldens behov av informationsförsörjning och samtidigt vidmakthålla den enskildes rättigheter och
integritet, detta kan i vissa fall vara
motstridiga intressen. Det är därför
viktigt att det finns en bra grund för
dialog och diskussioner mellan professionerna för att hitta en balans som
tillgodoser samtliga perspektiv.
Begreppet informationsförvaltning
avser en sammanfattande benämning

för funktioner med ansvar för en effektiv och systematisk kontroll av att verksamhetsinformation skapas, tas emot,
registreras, hanteras och vid behov
avhändas eller bevaras för framtiden.
I begreppet informationsförvaltning
ingår att urskilja, hantera och förvalta
bevis för och information om verksamhetsaktiviteter och transaktioner.

"Verktyget
möjliggör
fastställande av
tidsintervaller
för kontinuerlig
uppföljning."
Hantering av verksamhetsinformation ska grundas i en upparbetad och
underhållen kunskap om verksamhetens
processer och det dokumentationsbehov
som finns i processerna. I helhetssynen
ingår i detta sammanhang att värdering
av verksamhetsinformation, med
avseende på framtida bevarande liksom
säkerhetsklassning och beslut om åtgär-

der till skydd för informationen, ska
utgå från denna kunskap.
Verksamhetsinformation är information som hanteras som bevis och/
eller som tillgångar för att uppfylla
legala förpliktelser eller för att utföra
transaktioner i verksamheten, oavsett
typ av medium och format. (Se gärna
standarden ISO 30300 för mer information.) Merparten av den offentliga
organisationens verksamhetsinformation utgör allmänna handlingar.
Sålunda, en god informationsförvaltning och en god informationsförsörjning förutsätter att både
information och informationsbärare
som hanteras i organisationen är identifierade. Genom att arbeta utifrån en
gemensam metod med informationskartläggning ur ett processorienterat
perspektiv uppnås ett flertal syften
som gagnar så väl organisationens
verksamheter som informationsförvaltningens syfte. Den gemensamma
metoden bidrar till att:
• skapa underlag för identifiering av
information som underlag till klassificering av allmänna handlingar,
registrering enligt offentlighetsoch sekretesslagen, arkivering och
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gallring/bevarande utifrån arkivlagen, underlag till informationssäkerhetsklassning samt dataskydd
enligt dataskyddsförordningen,
• skapa ordning och reda i organisationen då metoden skapar överblick
och tydlighet,
• fastställa ansvar och mandat (arkivbildare och informationsägare),
• underlätta för verksamheten att
frisätta resurser för färre tillfällen så
som antal tillfällen för workshops
och uppföljning,
• klassificeringen av information
ersätter tidigare klassificering och
följer informationen från det att
informationen upprättas till dess att
den arkiveras och kan återanvändas
för andra syften,
• skapa transparens gentemot den
politiska styrningen och arkivmyndigheten,
• inkludera politiken, inte minst
arkivmyndigheten, och tydliggöra
det politiska ansvaret för gallringsoch bevarandebeslut,
• skapa underlag för verksamhetsutveckling, planering för avställan
och gallring av information, leveranser till arkivmyndigheten (både
analoga och elektroniska arkiv),
• skapa underlag för inköp och implementering av nya databärare,
• hålla informationskartläggningen
aktuell och uppdaterad genom kontinuerlig uppföljning,
• bidra till att identifiera vilka informationsmängder som har personuppgifter och arten av dessa,
• bidra till ett systemiskt arbete med
informationssäkerhetsklassning,
• bidra till kunskapsutveckling gällande informationsförvaltning,
• bidra till ett strategiskt förhållningssätt gällande informationsförvaltning,
• bidra till förmedlande av kompetens
och handledning i frågor rörande
informationsförvaltning, samt
• bidra till att synliggöra informationsförvaltningsområdets
funktioner och vikten av att alltid
vara medveten om informationsförvaltningens betydelse.
Det finns några utmaningar och
lärdomar som bör lyftas i sammanhanget: vikten av metodutveckling,
vikten av förankring, vikten av
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Tämligen omgående behövde den
holistiska ambitionen omsättas
praktiskt i form av metodutveckling –
praktiskt och tekniskt. Metodutvecklingen innefattade att skapa en metod
som beskrev vad, varför och hur,
samt att skapa ett verktyg som skulle
stödja arbetet. Metodbeskrivningen
skapades i form av en upprättad rutinbeskrivning av tillvägagångsättet för
genomförande och ansvarsfördelning.
Verktyget är tvådelat och består dels
av möjligheten att kunna illustrera
den processorienterade informationskartläggningen visuellt, dels att via
metadata dokumentera de befintliga
informationsförvaltningsbehoven
inklusive de legala. Metodutvecklingen skedde utifrån befintliga resurser.
Det är viktigt att analysera behoven
inför val av verktyg och säkerställa
att verktyget inte sätter ramarna för
arbetet och möjligtvis begränsar det.
I detta fall togs ett eget verktyg fram
med stöd av befintliga IT-lösningar.
Det utgick från det behov som fanns
inledningsvis men erbjöd även en
möjlighet till anpassning vartefter
behovet utvecklades över tid. Det
finns dock befintliga IT-verktyg på
marknaden som går att anskaffa.
Tillvägagångsättet inspirerades till
stor del av Riksarkivets och MSB:s
skrift om Vägledning för process
orienterad informationskartläggning.
Klassificeringen av allmänna handlingar skedde med stöd av KLASSA
verksamhetsinformation. (Se gärna
Samrådsgruppens webbplats: http://
samradsgruppen.se/index.php/radoch-stod)
Verktyg och metod för process
orienterad informationskartläggning
ägs och förvaltas av informationsförvaltningsprofessionen.

för respektive verksamhet. Likaså
kallades ansvarig chef och informationsägare till ett första introduktionsmöte där metoden presenterades.
Specifika arbetsgrupper och områden
för informationskartläggningen
prioriterades och fastlades. Resurser
att facilitera och dokumentera
tillhandahölls av funktioner inom
informationsförvaltningen, medan
verksamheten bistod med praktiska
resurser så som bokning av lokaler och
sammansättning av nyckelpersoner.
Efter informationskartläggningen
delgavs berörd verksamhet resultatet
för godkännande alternativt kompletterande synpunkter. Resultatet
blev ett utkast till en informationsförvaltningsplan (motsvarande
dokumenthanteringsplan, informationshanteringsplan) men utifrån ett
informationsförvaltningsperspektiv).
Generellt bidrog förankringen till
ett gott genomförande där syftet att
identifiera informationsmängder och
informationsbärare uppfylldes utifrån
ett informationsförvaltningsperspektiv. Verktyget möjliggör fastställande
av tidsintervaller för kontinuerlig
uppföljning. I de enstaka fall där
verksamheten av olika skäl valde att
avstå från att medverka respekterades
detta men ingen särskild hänsyn gjordes beträffande förändringar av redan
fastställt tidschema. Om möjligt, vid
luckor i planeringen, erbjöds tider,
i annat fall fick berörd verksamhet
avstå. Det beslutet var helt och hållet
verksamhetens ansvar.
Panepidemin med corona/covid -19
var en oväntad händelse som tvingades
till ändringar i tidsplaneringen.
Processen för arbetet redovisades
årligen till arkivmyndigheten via så
kallade informationsförvaltningsberättelser. I dessa redovisades samtliga
insatser som var utförda inom de olika
funktionerna som var verksamma
inom informationsförvaltning.

VIKTEN AV FÖRANKRING

VIKTEN AV KOMPETENS OCH ETT PEDAGOGISKT

kompetens och ett pedagogiskt förhållningssätt.
VIKTEN AV METODUTVECKLING

I bakgrunden fanns ett politiskt beslut
om processorienterad arkivredovisning. Tidsplan och metod förankrades
framför allt genom intern kommunikation via intranät där metoden
beskrevs. En tidsplan presenterades
med tid för informationskartläggning

FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Det är utmanande ur ett kompetensperspektiv att tänka nytt, att tänka
information och informationsbärare.
I praktiken var det utmanande för
redan verksamma traditionella yrkesutövare inom området.

Inte alltid nödvändigt
vid revidering
Uppstartsmöte

Workshop med
verksamhet

Revidering och
uppföljning

Implementera nya
och/eller kontrollera
befintliga
säkerhetsåtgärder

Avstämning grafisk
process med verksamhet

Utkast för metadata
(registrering,
gallring/bevarande,
sekretess etc.)

Informationsklassning
och riskanalys

Beslut i
nämnd

Den processorienterade informationskartläggningen skedde huvudsakligen via workshops. Våra erfarenheter är att informationsförvaltning
är ett område som det råder okunskap
och osäkerhet kring och därför kräver
ett pedagogiskt förhållningssätt, det
vill säga att medarbetare inom informationsförvaltningsområdet förstår
vikten av att pedagogiskt underlätta
och handleda vid processkartläggningen, förmedla kunskap och vara
lösningsfokuserade. Vi rekommenderar att man ser informationskartläggningen långsiktigt, att i första skedet
etablera förtroende utifrån nuläge. I
det första kartläggningsläget handlar
det om att identifiera informationsmängder och informationsbärare
(en nulägesbild) men framför allt att
etablera ett förtroende för att skapa en
plattform för fortsatt arbete och inte
att i första hand påpeka bristfällig

Avstämning metadata
med verksamhet

hantering. Verksamheten behöver stöd
inom området informationsförvaltning och stöttning i hantering av
verksamhetsinformation så att många
krav tillgodoses.
Sammanfattningsvis, den inledande kartläggningen är resurskrävande och för ingående resurser krävs
det både tid och energi. Det är till
en början en operativ insats som är
nödvändig från professionerna för att
på sikt kunna arbeta med strategiskt
med informationsförvaltning. Det är
viktigt att inte fastna för tidigt i processen och sträva efter perfektion som
mål utan att se att den kontinuerliga
uppföljningen och det fortlöpande
arbetet över tid leder till en effektiv
och korrekt informationshantering
och informationsförvaltning samt
bidrar till en god informations
försörjning. 
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HEMLIGA NÄTVERK, TROTSKISTER
OCH SOCIALDEMOKRATER

– En arkiv- och
intervjustudie om
tidskriftsföreningen
OFFENSIV
OFFENSIV
Den nya vänstern med sina rötter i 68-rörelsen har blivit en
klyscha när man pratar om radikalism. Även om rörelsen finns
kvar känns de gamla historierna allt mer främmande.
I vissa delar av socialdemokratin är den nya vänstern dock fortfarande
ett känsligt ämne på grund av interna konflikter, infiltration och
uteslutningar. I en populariserad form av sin magisteruppsats
berättar Isak Törnqvist om spåren efter tidskriftsföreningen Offensiv
och Umeå socialdemokratiska arbetarekommun 1973–1983.
Text: Isak Törqvist tornqvistisak@gmail.com
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SOCIALDEMOKRATISKA ARBETARPARTIET (SAP)

var under 1900-talet Sveriges största
parti. På grund av kollektivanslutningen, en väldigt omfattande partiorganisation och de nära samarbetena
inom arbetarrörelsen kom inget annat
parti i närheten av den storlek och status som partiet hade. Det omfattande
medlemsantalet innebar att det fanns
en väldigt stor uppsättning åsikter
och därmed ett behov av att ha en
väldigt öppen intern debatt. Däremot
är det rimligt att anta att majoriteten
av medlemmarna i viss eller stor
utsträckning hade en liknande syn på
samhället och politiken.
ÅR 1968 OCH några år framåt sattes
denna öppna interna debatt på prov.
68-rörelsen medförde en ökad radikalism både inom arbetarrörelsen och
den offentliga debatten. Den ”nya
vänstern” ställde sig kritisk till både
sovjetkommunism och reformistisk
kapitalism. Till en början kom detta
i viss utsträckning att välkomnas från
partistyrelsens håll. Under 1970-talet
började till exempel Socialdemokraterna driva en politik som syftade
till att ändra arbetslivets villkor till
löntagarnas fördel. Den socialdemokratiska tidskriften Tiden skrev att
”socialismen stod på dagordningen”.
Detta kom dock att ändras under de
kommande åren och 1970-talets löfte
om socialism kom att brytas då socialdemokratin sakta men säkert under
1970- och 1980-talen rörde sig mer
högerut mot nyliberalism.
I DENNA TIDSKONTEXT uppstod tidskriftsföreningen Offensiv. Offensiv var en
trotskistiskt influerad organisation
som startade inom Umeå socialdemokratiska studentförening 1973. Gruppen organiserades kring tidningen
med samma namn och var kopplad
till Committee for a Workers International (CWI), en internationell
verksamhet uppbyggd av trotskistiska
partier och organisationer. Offensivs
verksamhet var delvis hemlig och
byggde delvis på en taktik kallad
entrism, en strategi för infiltration av
masspartier som var utvecklad av Lev
Trotskij. Offensiv hade som avsikt
att förändra och radikalisera svensk
socialdemokrati, arbetarrörelsen och
i förlängningen hela samhället. År
1983 var alla Socialdemokraternas

och SSU:s medlemmar som hade en
koppling till Offensiv, cirka 100–150
individer, uteslutna. Uteslutningarna
skedde i vågor redan från 1976 men
sammantaget utgör de den största
uteslutning partiet utfört sedan mellankrigstiden då SAP, på Per Albin
Hanssons initiativ, omorganiserades
från ett klassparti till ett folkparti.
tidskriftsföreningen
Offensiv kopplad till organisationen
CWI som bestod av ett antal liknande
organisationer med samma mål i
olika länder. Offensiv var alltså inte
en enbart svensk företeelse utan en
del av en internationell strömning i
kölvågorna av 68-rörelsen. Exempel
på liknande organisationer är den
engelska grenen av CWI som kal�lades för Militant och var aktiv inom
Labourpartiet. Även den västtyska
grenen Voran som var aktiv inom
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) ingick i CWI.
SOM NÄMNT VAR

tysk forskning är
både Militant och Voran väldigt
omskrivna, oavsett om denna forskning specifikt rör den nya vänstern,
trotskism eller socialdemokrati i
stort. Sedan 1990-talet har forskning
rörande avdemokratiseringen av den
interna verksamheten i europeiska
socialdemokratiska partier blivit allt
mer utbredd. I forskningen rörande
Labour och SPD anses Militant och
Voran vara viktiga faktorer för varför

I ENGELSK OCH

det har skett en maktförskjutning mot
partitopparna. Då partiledningarna
i England och Västtyskland såg hur
sårbart partiet var för infiltration och
vilket inflytande trotskisterna fick i
partiet blev uteslutningar och maktförskjutning allt vanligare. Detta på
bekostnad av den interna debatten och
demokratin.
I SVENSK FORSKNING ser det annorlunda
ut. Det enda egentliga omfattande
verk om tidskriftsföreningen Offensiv
som skrivits skrevs av två SSU:are
under perioden då Offensiv fortfarande var aktiva inom SSU och Socialdemokraterna. Dessa författare hade
en väldigt kritisk inställning gentemot
Offensiv och fokuserade främst på att
bevisa Offensivs koppling till CWI.
I den forskning kring maktcentraliseringen som har gjorts rörande
Socialdemokraterna förklarar man
denna utveckling genom att peka på
ett behov av att bygga upp en effektiv
och systematisk valapparat. Andra har
pekat på att utvecklingen ska ha att
göra med en gammal auktoritär tradition inom arbetarrörelsen som växt
sig allt starkare med åren. Offensiv
nämns alltså aldrig, trots att de, precis
som i England och Tyskland, var
verksamma inom Socialdemokraterna
samt att SAP, precis som sina syskonpartier, utförde en maktcentralisering
under samma period.

denna bakgrund jag
bestämde mig för att undersöka tid-

DET VAR MOT
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skriftsföreningen Offensiv och deras
relation till SAP. Då föreningen
grundades och var som starkast i
Umeå blev detta en naturlig avgränsning, tidskriftsföreningen Offensiv
och Umeå socialdemokratiska
arbetarekommun 1973–1983.
upp i tre kategorier. Den första kategorin innefattar
Umeå socialdemokratiska arbetarekommuns föreningsmaterial. Detta
inhämtades på Folkrörelsearkivet i
Västerbotten. Föreningsmaterialet är
väldigt omfattande och en del av det
är ännu inte uppordnat utan finns att
hämta i arkivets magasin. En stor del
av det fullständiga föreningsprotokollet rörande den utstakade perioden
undersöktes i samband med uppsatsens förarbete men det material som
kom att användas i uppsatsskrivandet
bestod främst av arbetarekommunens
protokoll, motioner, styrelseprotokoll
och korrespondens.
Tyvärr innehåller föreningsmaterialet inte utförlig information rörande
vad som säkerligen då uppfattades
som ”känsliga” medlemsfrågor då alla
medlemmar i Umeå arbetarekommun hade rätt att begära ut dem.

KÄLLMATERIALET KAN DELAS
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Styrelseprotokollen saknar alltså
sannolikt mycket information som
hade varit av intresse. Däremot finns
en del väldigt relevant information.
Däribland motioner från medlemmar
kopplade till Offensiv som ville se ett
socialistiskt partiprogram som skulle
ställa krav på löntagarnas kontroll av
storföretagen samt ett förstatligande
av bankerna och försäkringsbolagen.
Även kopior av brev skickade från
arbetarekommunen till de individer
som skulle uteslutas framkom. I det
icke uppordnade materialet finns
även brev som har skickats internt
inom Socialdemokraterna i syfte att
underrätta varandra om Offensivs
verksamhet. Det mest påtagliga av
dessa är ett kuvert fyllt med artiklar,
korrespondens och listor på namn
rörande Offensiv. På framsidan av
brevet stod ”Ring mig!” och namnet
på avsändaren.
av källmaterial
består av tidningen Offensiv, alltså
den tidning som tidskriftsföreningen
organiserade sig runt. Tidningens 120
första nummer, utgivna 1973–1983,
var de som lästes för att förstå Offensivs bild av händelserna. Dessa inhämtades via Umeå universitetsbiblioteks
magasin. Man bör självklart vara
medveten om att det finns en stark
tendens i tidningen. Författarna hade
en uppenbar agenda i och med att det
är en politisk tidning som polemiserar
mot SAP:s partiledning och den politik som uppfattades som felaktig. En

DEN ANDRA KATEGORIN

omfattade kritik riktades även mot det
kapitalistiska samhället i stort.
består av muntliga intervjuer som jag genomförde
med före detta medlemmar av både
Offensiv och SAP i Umeå. Intervjuernas omfattning i tid varierar mycket
beroende hur väl individerna tyckte
sig minnas händelserna och vilja att
prata om det som fortfarande kan
upplevas som konfliktfyllda ämnen.
Snittlängden på intervjuerna är ungefär 30 minuter. Muntlig forskning är
unik då det innebär att man skapar
sitt eget källmaterial. Formuleringen
av frågor kan alltså direkt påverka
källmaterialets utfall.

DEN TREDJE KATEGORIN

STUDIEN KUNDE HA fått ett djupare perspektiv om jag som författare hade
haft tillgång till ett större källmaterial.
Till exempel saknades material från
SSU-föreningen där många offensivare var med. I efterhand har jag fått
höra att det troligtvis finns bevarat
men inte är inlämnat hos Folkrörelsearkivet eller något annat arkiv.
ANLEDNINGEN BAKOM VARIATIONEN i källmaterialet beror på att källmaterialen
är av så olika karaktär. Protokoll från
arbetarekommunen innehåller till
exempel mycket information om vad
som skedde vid specifika tidpunkter,
samt i viss utsträckning vad som
sades i viktiga debatter. Samtidigt
saknas mycket information i dessa. I
tidningen Offensiv får man inblick i

"SAP och Offensivs intressen
sammanstrålade även då
partiet i viss mån utnyttjade
1970-talets vänstervåg. Detta
kom dock att ändras."
hur tidskriftsföreningen resonerade
och reagerade kring politiska frågor
och konflikter. Sist men inte minst
tillhandahåller intervjumaterialet
mycket kontext och analys även om
specifika detaljer inte finns med.
Mitt val att använda olika typer av
källmaterial grundas alltså på min
ambition att komplettera intervjuerna
och på så sätt få en tydligare, men
också mer mångdimensionell, bild av
det förflutna.
då egentligen som hände?
Forskningsresultatet delas in i tre
delar. Offensivs grundande, relationen
mellan Offensiv och SAP samt uteslutningarna av Offensiv.
Offensiv grundades 1973 inom
Umeå socialdemokratiska studentförening och var en produkt av det vi
idag kallar för 68-vänstern. Idén till
formationen kom via representanter
från det brittiska Militant, men det
fanns redan ett behov av ett alternativ
för de individer som hörde till SAP
men hade en mer radikal politisk
position än partistyrelsen. Offensiv
blev alltså den naturliga plattformen
för de unga radikala socialdemokraterna som inte ville gå med i
”bokstavsvänstern”. Organisationsmodellen, främst idén att organisera
sig kring en tidning, lånades från
Militant, liksom en del av de politiska
ståndpunkter föreningen kom att
hålla. Offensivs politik var mer radikal än SAP:s och kretsade till stor del
kring förstatligande och arbetardemokrati. Det slutliga målet var att ta över

VAD VAR DET

partiet men ett steg på vägen var att ta
över arbetarekommunerna lokalt och
omvandla dessa till arbetarråd.
BESLUTET ATT ORGANISERA sig inom partiet
var ett sätt att hantera motståndet
mot radikalism som fanns inom SAP
– det gav kraft att utmana de tröga
strukturerna. Det är svårt att förändra
medlemskapsorganisationer inifrån,
menade man, då den ensamme medlemmen, eller några få från varandra
isolerade, inte besitter tillräckligt
mycket makt och i slutändan ofta ”rättar in sig i ledet”. Samtidigt utgjorde
också kopplingen till Offensiv en
säkerhet gentemot andra vänstergrupper i och med att man fick ett nätverk
och nya kunskaper att använda i samtal och debatter. En ”offensivare” som
intervjuades i samband med uppsatsen
formulerade det som följande:
”De hade en känslomässigt stark
bindning till Socialdemokraterna men
man var marxist också. Det som löste
ekvationen var att organisera sig inne
i partiet.”
TILL EN BÖRJAN hade Offensivs anhängare ett, för sin storlek, relativt stort
inflytande i Umeå arbetarekommun
då de fick igenom ett flertal av sina
motioner angående förstatligande
samtidigt som de också fick genomföra kampanjer. Stödet för Offensiv
fanns enligt informanterna främst
hos partiets ”vänster”, bland kvinnorna och inom LO:s fackförbund.
Detta var alltså en period då partiet
i viss utsträckning var positiva till

68-vänstern. Då partiet inte gjorde
något motstånd kan man se att
Offensiv vid denna tid inte destabiliserade den interna harmonin i
någon större utsträckning. SAP och
Offensivs intressen sammanstrålade
även då partiet i viss mån utnyttjade
1970-talets vänstervåg. Detta kom
dock att ändras.
reformistiskt skolade inom
SAP och SSU ansåg man att Offensiv
bedrev en entristisk politik som en del
av en större internationell konspiration. De som fanns i kretsen kring
tidningen Offensiv menade att de
jobbade inom partiet för att förändra
det inifrån, med stadgeenliga och föreningsdemokratiska metoder. En komplikation var här deras internationella
kontakter och interna organisation som
hemlighölls. Det ska dock sägas att
även om många Offensivsympatisörer
var helt öppna med sin koppling till
föreningen så var man med i en organisation som övriga partiet inte tilläts
insyn i. Samtliga ”offensivare” som
intervjuades menade att de, även om
de inte var lojala gentemot partiledningen, var lojala mot arbetarrörelsen.
En ”offensivare” uppgav att:
”Offensiv var ju redan social
demokrater och kom i kontakt med
marxismen och stannade inom Social
demokratin och kämpade för den.
Jag uppfattade aldrig mig själv som
entrist på det sättet. Jag var ju social
demokrat, nästan gråsosse.”

FRÅN DE MER

skedde i
flera vågor med början 1976 då Offensivs redaktion uteslöts från SSU. Fem
av de sju personer som uteslöts hade
sin hemvist i Umeå. En informant
beskrev den första uteslutningsprocessen som följande:
”Det var åtta stycken som vi hittade och fick tips om och jag glömmer
aldrig när jag och Lasse Engqvist åkte

UTESLUTNINGARNA AV OFFENSIV
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"Huruvida Offensiv bidrog
till den maktcentralisering
som skett inom SAP sedan
1970-talet och framåt
är svårt att svara på."
upp till Umeå för att träffa partidistrikt, arbetarekommunen och SSU.
Vi blev fullständigt utskrattade. Men
sen så fick ju vi [...] en hel kartong
dokument där man samlat ihop korrespondens de haft i gänget och när vi
kom tillbaka till Umeå nästa gång så
var det lite lättare.”
skedde majoriteten
av uteslutningarna. Då uteslöts mellan
100–150 av Offensivs anhängare från
både partiet och SSU. Den viktigaste
motiveringen var att de hade brutit
mot partiet och SSU:s stadgar. I
bakgrunden fanns den kunskapsbas,
däribland rörande de internationella
kontakterna, som fanns i boken om
Offensivs entrism som skrevs av SSU.
Majoriteten av de som var med i
Offensiv menar dock att det hade att
göra med att man inte höll med om
Offensivs åsikter och att man, med
Storbritannien som exempel valde att
utesluta dem på grund av politiska
orsaker. Trots att beslutet om uteslutningarna togs av partiet och SSU centralt så kom Umeå arbetarekommun
att ställa sig bakom detta. I en debatt
i Umeå arbetarekommun 1981 protesterade några av de medlemmar som
hade en koppling till Offensiv mot
uteslutningarna. Arbetarekommunens
styrelse svarade som följande:
”Arbetarekommunens styrelse finner det egendomligt att motionärerna
lyckats undvika att på något ställe i
motionen kommentera den rätta och
officiella motiveringen till uteslutningarna. Nämligen att de uteslutna

MELLAN ÅREN 1981–1983
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bedrivit en hemlig verksamhet som
bryter mot partiets och SSU:s stadgar”
FÖRKLARINGEN TILL OFFENSIVS misslyckande var deras relativa litenhet, att
den tillväxt de hade initialt, och i
första hand inom SSU lokalt, inte
fortsatte på ett för ”offensivarna”
gynnsamt sätt. Även om man hade
organiserat sig för att motverka det
interna motstånd mot radikalism som
fanns i SAP så behövdes betydligt
större resurser än 100–150 personer
då de verkade inom Sveriges största
parti. Samtidigt skedde en ökning i
det socialdemokratiska motståndet i
relation till Offensiv. Motstånd både
i form av ovilja att samarbeta med
en grupp som brutit mot stadgarna
men också i form av oförmåga då
socialdemokraterna rörde sig i en mer
nyliberal riktning från 1980-talets
början. Offensiv försvårade alltså
SAP:s programgenomförande. Parti
sammanhållningen var också under
hot då Offensiv vid tillfällen lyckades
få viktiga aktörer att ställa sig bakom
dem. Lösningen blev att utesluta
gruppen. En informant menade att:
”Antingen så är man med i Social
demokraterna eller så i det andra och
det är ju den typen av fråga som det
handlar om. Men det var ju inte så
mycket i deras politik som vi andra
ställde upp på rent ideologiskt det får
man säga. Men det är ju högt i tak
och man ska ju säga ganska mycket
innan sådant händer utan det är ju
det med att organisera sig i en hemlig
organisation.”

I MOTSATS TILL denna uppfattning menade en offensivare att:
”[D]et var uppenbart. Partiledningen tittade naturligtvis på
Storbritannien, där hade ju Militant
någon gång kring skiftet 60–70 fått
majoriteten i ungdomsförbundet och
det var ju ett problem för Labour.
Labourledningen tyckte inte att det
var så kul. När man då såg att Offensiv ganska snabbt fick ett hyfsat brett
stöd i både ungdomsförbundet och på
sina håll i partiet, då ville man inte att
den utvecklingen skulle upprepas. […]
Kanske speciellt i ett läge då socialdemokratins ledning höll på med en
politisk kursändring, för den började
någon gång där i början på 80-talet.
Det kom ett nytt partiprogram som
hette Framtid för Sverige som var ett
steg i riktning mot det som sedan kom
med stramare hållning mot offentlig
sektor, man började glänta på dörren
när det gäller privata inslag i offentlig
verksamhet och som sedan fortsatte
med EU-inträde och så vidare.”
Huruvida Offensiv bidrog till den
maktcentralisering som skett inom
SAP sedan 1970-talet och framåt
är svårt att svara på. I internationell
forskning rörande jämförbara socialdemokratiska partier så sägs trotskismen vara en stor anledning till att den
interna demokratin i partiet minskade. De svenska händelserna stämmer
överens tidsmässigt, Offensiv utesluts
samtidigt som maktkoncentrationen
ökar. Jag anser att Offensiv absolut
påverkade utvecklingen men att det
inte kan var den enda anledningen,
delvis eftersom gruppen var något
mindre än sina syskonorganisationer
och att SAP var stabilare än till exempel SPD och Labour. Offensiv blev
snarare en symbol för vad som kan
hända om medlemsbasen radikaliseras
i en linje som inte stämmer överens
med partistyrelsens mål. 
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När coronapandemin slår till med
full kraft i slutet av mars och under
april i år, så är hela Arkivveckaneventet inne i den sista slutplaneringen för ett genomförande den
12–14 maj. Organisationskommittén
blev helt tagen på sängen och det
fanns ingen som helst beredskap för
att hantera den uppkomna situationen. När sedan RESIA, AVEC-20:s
administrativa partner, tvingas till
rekonstruktion var den stora olyckan
ett faktum.
Här hjälper det inte att grubbla
över vad som kunde gjorts annorlunda. Nu gäller det att dokumentera
de erfarenheter som detta har medfört
och se till att den kunskapen förs
vidare till kommande organisationskommittéer …för givetvis ska vi resa
oss ur den här pandemiaskan så småningom och återigen samlas för kunskapsutbyte, minglande och lite skönt
vardagligt kollegialt arkivsnack. 
Per Lundin, Svenska Arkivförbundet
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arbetade med arrangemanget stötte
på problem. Arrangemanget skulle ha
hållits på Berns salonger i Stockholm,
men då Berns salonger låg i en infekterad konflikt med Syndikalisterna,
så valde organisationskommittén för
AVEC-11 att backa ur bokningen
efter intern kritik från vissa arkivarier. Detta fick till följd att hela
arrangemanget AVEC-11 ställdes in.
Vad lärde man sig av detta och
vilka erfarenheter/kunskaper har
dokumenterats och följt med till
de senare organisationskommittéerna för AVEC-13, AVEC-17 och
AVEC-20? Frågan är retorisk och
svaret är: Relativt lite eller ingenting.
Organisationen runt AVEC-13 hade
nog delar av arrangemanget från
2011 i färskt minne och navigerade
utifrån de erfarenheter som levde
kvar genom muntlig kommunikation.
Arkivveckorna 2013, 2017 och 2020
har planerats utifrån olika perspektiv
av deltagarantal, men aldrig med en
riskanalys eller konsekvensanalys av
ett totalt inställt arrangemang.

DEBATT

NÄR CORONAPANDEMIN SEGLADE upp som
ett svart orosmoln i horisonten var
det få som anade vidden av de effekter
som den skulle medföra. De flesta
verksamheter rullade på som vanligt
och få organisationer hann förbereda
sig innan pandemins verkningar slog
till med full kraft och ställde både
tillvaron och samhället på ända.
Så här ett drygt halvår senare tror
jag att det är många verksamheter
som reflekterar över det som har hänt
och frågar sig; gjorde vi rätt? Kunde
vi gjort annorlunda? En självkritisk
granskning kan säkert vara värdefullt
i många lägen, men jag tror att organisationer och verksamheter snarare
skulle fråga sig; vad har vi lärt oss av
det här? Och på vilket sätt kan vi se
till att våra erfarenheter dokumenteras
och att den kunskapen lever vidare
framgent?
Arkivveckan (AVEC) i Sverige har
genomförts 2002, 2004, 2008, 2013
och 2017. Det skulle även ha genomförts en arkivvecka i maj 2011, men
den organisationskommitté som då

KRÖNIKA

Det är inte alltid
det blir som man
har tänkt sig

?

Går det att lita

Går det att lita på fastställd dokumentations
anspråk på autenticitet och legitimitet? Kan
man sätta tillit till ett arkivs innehåll eller
är det endast uttryck för olika skepnader
av demokratin som skiftar organiskt med
tidens gång? Kan den här ovissheten, i ett
filosofiskt perspektiv, innebära att det inte
går att lita på information överhuvudtaget?
Text: Michel Isberg shinetrinity@hotmail.com

är det
mer eller mindre omöjligt att orka
vara källkritisk till det dagliga informationsbombardemang som vi utsätts
för. Samtidigt finns det ypperliga
vapen utstationerade på det digitala
slagfältet i denna självbekräftelse
generationens era, men arsenalens
rika omfattning är både dess styrka
och svaghet. Frågan om vad som är
riktigt och sant är inte ny, utan ett
konundrum som har gäckat mänskligheten sedan urminnes tider. Den är
samtidigt ett uttryck för demokratibegreppets stora dilemma, nämligen:
är det de bättre lämpade som ska
föra allmänhetens talan eller ska alla
inblandade ha en likvärdig röst?
I vissa sammanhang kan den frågeställningen te sig trivial, tjatig, upprepande eller till och med anarkistisk.
Men ur ett arkivvetenskapligt perspektiv bör den vara lika djupt inristad
i varje arkivassistents och arkivaries
medvetande som de tio budorden hos
bokstavstroende kristna.
Reflektionen över vad som ska
gallras är en aspekt som alltid finns
närvarande hos en arkivarie, men det
är också något som är tätt förknippat
med dagens demokratiska klimat. Ett
demokratiskt statsskick har onekligen
paralleller med arkivariens appraisal-

I DAGENS INFORMATIONSSAMHÄLLE

28 ARKIV 4/2020

förfaranden och att fastställa vem eller
vilka röster som får nötas av tidens
tand via arkivaliernas vittnesbörd är
i förlängning även det ett uttryck för
det demokratiskick den representerar.
Med dagens samhällsklimat och
informationsutveckling i åtanke kan
jag därför inte låta bli att undra över
i vilken utsträckningen den enskilde
individen orkar ifrågasätta den
information som hen utsätts för. Det
ändlösa utbudet av information, och
”srollandet” genom det samma, har
oundvikligen som effekt att vi utsätts
för en ökad spridning av felaktig och
tvivelaktig information. Min övertygelse är, i enlighet med populärpsykiatrikern Anders Hansen, att våra
hjärnor har en begränsad kapacitet
att tackla denna informationsmängd.
Därför smyger sig en sorts avtrubbning på oss, sakteligen och gradvis.
I EN UPPSATS problematiserade jag
nyligen om autenticitetsvärdet i
den befintliga dokumentationen
som finns om hur vi ser på Slussen
i Stockholm som kulturarv. Det
som slog mig under arbetets gång
var vilken dominant särställning
offentlig dokumentation håller.
Vare sig den är sann eller inte. Det
finns såklart mängder med exempel

som pålyser nödvändigheten av
subalteriska berättarröster, alltså
röster som inte får komma till tals
i den rådande ordning de befinner
sig i, vilket exempelvis nazismens
och kolonialismens eftermäle kan
vittna om. För mig blev det dock mer
påtagligt när jag fann en oriktighet
i en offentlig arkiverad handling i
arbetet med min uppsats. En viktig
del av den var att djupdyka i en i en
officiell utställning som tog plats
på Sjömanshemmet för att den nya
Slussens utformning skulle kunna
gälla i laga kraft. I beslutet om när
utställningen skulle äga rum, som var
taget av Stadsbyggnadskontoret, blev
årtalet nedtecknad som 2010 istället
för 2011. Det kan ses som en petitess
men de litteraturreferenser som jag
hänvisade till hade slagit mynt av det
felaktiga årtalet vilket föranledde en
jakt på validering. Till slut fann jag
dock en validering via en tidningsartikel, men det fick mig att fundera
över mängden felaktigheter som kan
tänkas existera. I relation till att
vara avtrubbad, undrar jag således
hur mycket felaktig information
som dagligen fastställs och sprids på
grund av brist på ork och engagemang likväl som på grund av krav på
effektivitet.

på information?
EN FÖRETEELSE I sammanhanget som
bekymrar mig är den enskilde
handläggarens uppfattning om sin
myndighetsutövning, exempelvis på
Försäkringskassan eller inom polismyndigheten. Om det existerar en
uttalad policy för offentligheten men
en annan för internt bruk, som exempelvis ”pinnjakt” eller höga avslagskvoter motiverade av effektivitetskrav,
vad innebär det då för informationsvärdets integritet och autenticitet? På
ett mer personligt plan råkade jag för
inte så länge sedan ut för en handläggare inom en offentlig förvaltning
som förhalade en process genom att
undanhålla information samt att skriva ner oriktigheter i journalanteckningarna. Detta fick mig att undra
ifall hen inte var mån om att behålla
sitt jobb? Utmed processens gång
gick det dock upp för mig att oavsett
utgång kommer personen i fråga sannolikt varken utsättas för repressalier
eller konsekvenser. Vad som är riktigt
och sant fick således en ny dimension
och det fick mig att fundera över
mängden falsifierade journaler som
måste finnas i omlopp. Detta fick mig
i sin tur att fundera över vilken bild
som kommer att utmålas i framtiden
om det samhälle vi lever i idag och på
vilka grunder?

såklart högst personlig, men om vi som parallell tittar
på de dagsaktuella händelserna i
Belarus gällande president Aleksandr
Lukasjenko eventuella avgång. Om
tusen år från och med nu, vad är det
som kommer att bli ihågkommet av
dessa händelser? Än viktigare, vem
eller vilkas röster kommer att få
möjligheter att bli ihågkomna? Kopplingen mellan autenticitet, kontext,
historia, demokrati, arkiv och minne
blir i detta sammanhang uppenbar

MIN UPPLEVELSE ÄR

och detta har sin upprinnelse i den
enskilda individens alla vägval som
uttrycks i ett kollektivt sammanhang
och i slutändan i en politisk kontext.
Den klassiska frågan ställs då på sin
spets: kan jag som enskild individ
göra någon skillnad?

"Den klassiska
frågan ställs då
på sin spets: kan
jag som enskild
individ göra
någon skillnad?"
Jag skulle vilja formulera om det
hela och istället fråga om vi överhuvudtaget är kapabla att själva fatta
våra egna beslut. Frågan om dokuments autenticitetskrav och huruvida
att gallra eller att bevara hänger ihop
med vem vi anser oss vara som person
individuellt. Är vi vår egen person
eller är vi ett uttryck för vår givna
kollektiva kontext?
Vissa arkivteoretiker, såsom Terry
Cook och Angelika Menne-Haritz,
problematiserar gärna kring paradigmskiften och historiekontext, men
den enskildes val i en given kulturell
dimension bör icke förglömmas. Den
numera utbredda kapprustningen
mellan algoritmer och informationsmängder i dagens effektivitetskultur
motiverar därför, enligt mig, att vi
bör ta en närmare titt på skärpunkten
mellan individ och teknik.
VILKA KONSEKVENSER FELAKTIG information som är fastställd på offentliga
dokument kan få, är ett föremål för
diskussion och det är även diskutabelt vilka eftermälen egenmäktiga

statstjänstemäns handlingar får i
sin myndighetsutövning. Oriktig
information har alltid funnits och
kommer att fortsätta att existera.
Men trots detta känner jag mig trygg
i att en arkivarie aldrig till fullo kan
ersättas av en algoritm. Därför vill jag
avslutningsvis parafrasera en kär kollega som häromdagen påstod att man
kan lära en apa att förteckna ett arkiv.
Ett laddat påstående idag, men även
ett uttryck för en världsåskådning av
en myndighetsutövare i 1940-talets
Sverige som i arkivsammanhang
präglades av sir Hilary Jenkinson.
Som svar på frågan om huruvida det
går att lita på information överhuvudtaget väljer jag därför att citera Olle
Ljungström. Om man kan lära en apa
att förteckna ett arkiv, så är jag apan
som liknar dig. 
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– om luckor i ett fint lapptäcke
Ur ett historiskt perspektiv är det en givande och intressant
läsning, med ömsint tecknade personporträtt av barn av sin tid.
Ur ett arkivperspektiv bygger boken förvisso på detaljerade
redogörelser men bara från några få utvalda samlingar. Man saknar
helhetsbilden som hade kunnat nås med hjälp av våra arkivinstitutioner
som över tid har dokumenterat samhällets alla invånare.
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I betraktarens ögon
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Text: Carita Rösler carita.rosler@riksarkivet.se

Ett lapptäcke av källor – Kunskapsproduktion
om romer och resande vid arkiv och museer.
Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius.
Nordic Academic Press
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ETT LAPPTÄCKE AV KÄLLOR – Kunskaps
produktion om romer och resande vid
arkiv och museer är en nätt och fint
formgiven bok om arkivsamlingar
rörande romer och resande som Lotta
Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius står bakom.
Bokens titel är sprungen ur det
faktum att ”äldre källmaterial som rör
romer och resande ofta är producerade
utifrån majoritetssamhällets synvinkel
och ofta är fragmentariska, fördomsfulla och utspridda i många olika slags
arkiv”, som författarna uttrycker det.
Fogas dessa källor samman menar
de att man med hjälp av kontextuella
och kritiskt granskande resonemang
kan se nya mönster framträda, och jag
tolkar det som att det är så boken ska
läsas – som ett försök att hitta flera
bottnar i det tillsynes grovhuggna och
förenklade grundmaterial som man
har utgått från.
I stora drag bygger boken på detaljerade redogörelser av några få utvalda
samlingar. Den inleds med ett par
avsnitt som rör diskussioner kring arkiv
och maktperspektiv (arkiv som resultat
av urvalsprocesser), och begrepp som
tattare, zigenare och antiziganism.
Därefter behandlas en uppsats och
två avhandlingar från 1700-talet och

detta äldre material får bilda en fond
för de efterföljande kapitlen, vars källor
huvudsakligen består av samlingar med
inventeringar, upptagningar, intervjuer och fotografier från 1940- och
1950-talen. Även upphovsmännen till
arkivsamlingarna har ägnats uppmärksamhet; deras bakgrund och hur de har
arbetat och förhållit sig till sina efterforskningar beskrivs. Boken rundas
av med utsnitt ur två självbiografiska
texter skrivna av romer och resande,
som motvikt till det övriga utifrån
styrda källmaterialet. Avslutningsvis i
det sjunde kapitlet görs vissa utblickar
till andra arkivmaterial och föremålssamlingar utöver det man valt att ta
upp i projektet.
För mig, som till yrket är arkivarie
ger bokens titel önsketänkta förväntningar om grävande i ett brett urval
av källmaterial. Utbudet av litteratur
som handlar om arkivforskningens
metodologi är inte det största på
marknaden. Det finns definitivt ett
behov av dörröppnare, inte minst
för de icke redan invigda. Och visserligen utgör Ett lapptäcke av källor
ett utmärkt kunskapstillskott på sitt
område med många bottnar i det som
studeras och berättas. Men där finns
också en oundviklig problematik

”Man talar om arkiven som ett
urvalsmässigt maktutövande, samtidigt
som studien koncentrerats just på de
hårdast konstruerade arkivsamlingarna.”
sett ur arkivperspektiv i det att fokus
nästan helt ligger på skräddarsydda
samlingar. Man talar om arkiven som
ett urvalsmässigt maktutövande, samtidigt som studien koncentrerats just
på de hårdast konstruerade arkivsamlingarna. De rena beställningsjobben.
kontextualisera
och synliggöra ”äldre kulturhistoriska
arkivmaterial” vilket också per definition gör att jag som arkivarie ställer
mig tvekande till synen på arkiv
generellt. Vad är ett kulturhistoriskt
arkivmaterial? Inte kan det vara så
illa att projektet valt att definiera just
museala samlingars arkiv som kulturhistoriska, i motsats till alla andra
arkiv som inte berörs i boken? Jag
saknar här en motivering till att man
hållit urvalet så snävt. Givetvis kan
man ha förståelse för begränsningar i
tid och resurser; boken är sprungen ur
de givna ramar som kommer med projektformen. Men som konsekvens av
urvalet blir berättandet onödigt repetitivt. Eftersom de skildrade källorna
är av liknande karaktär och uppbyggnad, baserade på majoritetssamhällets
syn på romer och resande (zigenare
och tattare), stadfäster granskningen
i sig en serie givna schabloner, snarare än att betona de nya historiska
perspektiv som varit projektets syfte.
Gång på gång nämns skildringar av
romers och resandes sysselsättningar
(kopparslagare, förtennare, musiker,
spåkunniga) och personlighetsdrag
(aggressiva, exotiska, mörka, opålitliga, tjuvaktiga). Upprepningarna tar
udden av den stringens jag hade hoppats på i en bok av det här slaget. Det
hade i mitt tycke varit mer intressant
med utökade resonemang eller problematiseringar av källor som man valt
bort, eller faktiskt inte funnit, och jag
hade gärna sett en ordentlig diskus-

FÖRFATTARNA HAR VELAT

sion om källäget i nyare arkivmaterial.
Malmöpolisens uppmärksammade
registrering av romer i det så kallade
Kringresanderegistret år 2013 nämns
som exempel i förbifarten, men det
är också allt. Då boken baseras på ett
flertal liknande registreringar och
inventeringar från första hälften av
1900-talet hade det varit intressant att
studera dem parallellt med det som
skett i vår samtid.
läsare skapa sig ett brett
spektrum av var man kan söka eller
vad man kan förvänta sig hitta i
arkivmaterial om romer och resande
får Ett lapptäcke av källor i första hand
ses som ett specificerat sidospår, om
än intressant. Våra arkivinstitutioner
besitter viktiga ingångar till helhetsbilden som i princip saknas här. Jag
tänker då inte minst på arkivmaterial
från polisväsendets olika historiska
förgreningar (lands- och stadsfiskaler,
landsfogdar etc), tull- och passkontroller, provinsialläkare, domstolar,
fattigvårdsinrättningar, sockenstämmor, SCB med föregångare, material
rörande fastigheter och boende och så
givetvis kyrkoarkivens folkbokföringsmaterial. Alltså, källorna som dokumenterat samhällets alla invånare över
tid. De slags källor som till skillnad
från samlingarna inte är fixfärdiga
att ta sig an; de som måste sökas med
tålamod, kunskap eller lite god hjälp
av arkivarier och andra kännare.
Men, med allt detta sagt så får
jag för rättvisans skull avslutningsvis
också ta udden av min egen kritik
med konstaterandet att den till viss
del nog härrör sig från felställda förväntningar. Det jag hade önskat få ut
av den här boken får istället lov att bli
föremål för en helt annan, ännu inte
skriven studie. Sammantaget är Ett
lapptäcke av källor ett stycke givande

VILL MAN SOM

och intressant läsning, med ömsint
tecknade personporträtt från båda
sidor om skranken, både av dem som
bedrivit sina fältstudier och samlat
in till arkiven, och av dem som varit
föremål för studierna som barn av
sin tid. Boken har berikats med ett
fint bildmaterial bestående av foton
av människor, miljöer, dokument
och föremål kopplade till resande,
romer och arkiven man fördjupat sig i.
Språkligt flyter texten lätt och välskriven, om man som läsare kan bortse
från att boken tyngs av Harvardsystemets löpande källhänvisningar. Det
akademiska anslaget i övrigt borde
inte vara störande för den som är
allmänintresserad.
Kort sagt är Ett lapptäcke av källor
ett läsvärt och fint skildrat projektarbete om ett svårfångat ämne, för den
som är nöjd med koncentrat snarare än
bredd i lapptäcket. 
Författarna och
bakrunden till boken
Lotta Fernstål är forskare och fil.
doktor i arkeologi, verksam vid Statens
historiska museer och Charlotte HylténCavallius är fil. doktor i etnologi,
docent i minoritetsstudier och forskare
vid Institutet för språk och folkminnen (ISOF). Ett lapptäcke av källor är
sprungen ur ett forskningsprojekt kallat
Antiziganismen och samlingarna –
kunskapsproduktion och samlande vid
kulturhistoriska museer och arkiv under
1900-talet, vilket under 2016–2019
bedrevs vid Statens historiska museer.
Projektet hade sin teoretiska förankring
i forskningsfälten Romani studies, kritiska kulturarvsstudier, arkivstudier och
folkloristik, med inriktning mot frågor
om kunskapsproduktion och insamling. Författarna har byggt arbetet på
närläsningar och kontextualiserande
studier av arkivmaterial vid bland
annat ISOF, Nordiska museet och
Riksarkivet.
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I syfte att främja staters och organisationers arbete för världens
dokumentarv grundades Unescos Världsminnesprogram
1992. Inom programmet koordineras insatser för att
sprida kunskap om dokumentarvens betydelse och ta fram
metoder för bevarande och tillgängliggörande. Sju av de
427 världsminnena på Unescos lista finns i Sverige.
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Världsminnesprogrammet
i Sverige

Astrid Lindgrens arkiv. Världsminne sedan 2005. Förvaras av Kungliga Biblioteket.
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av Svenska
Unescorådet att leda arbetet i Svenska
kommittén för Världsminnesprogrammet. Den nationella expertkommittén ansvarar för samordning
av Sveriges sju världsminnen och
beredning av nya nomineringsförslag.
I kommittén ingår ledamöter från
Institutet för språk och folkminnen,
Kungliga biblioteket, Kungliga Vitterhetsakademien, Lunds universitet,
Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. Kommitténs arbete sker i nära
samarbete med Svenska Unescorådet.

RIKSARKIVET ÄR FÖRORDNADE

VÄRLDSMINNESDAGEN 2020

Den 28 september uppmärksammades
Världsminnesdagen med en sammankomst där Svenska kommittén för
Världsminnesprogrammet, Svenska
Unescorådet och de svenska Världsminnesinstitutionerna utbytte erfarenheter och planerade för framtida
samverkan. Institutionerna har med
världsminnesstatusen åtagit sig att
arbeta aktivt med tillgängliggörande
och kommunikation men både förutsättningar och engagemang för det
har genom åren saknats på vissa håll.
– Vår främsta gemensamma utmaning är att göra världsminnena mer
angelägna. Man har inte träffats i
den här konstellationen sedan 2016
men nu finns det en stor vilja att
komma igång med gemensamma
insatser för tillgängliggörande och
kommunikation, säger Karin Åström
Iko, riksarkivarie och ordförande
i Svenska kommittén för Världs
minnesprogrammet.
Världsminnesdagen var först planerad till Riksarkivets nya lokaler i Täby
med flera möten, publika föredrag och
visningar men fick likt många andra
arrangemang bantas ner och genomföras i digital form. Planeringen av
en analog och mer publik Världsminnesdag 2021 är nu igång.
REVISION AV VÄRLDSMINNESPROGRAMMET
PÅ INTERNATIONELL NIVÅ

Utöver att samordna arbetet med
landets befintliga världsminnen
har Svenska kommittén för Världsminnesprogrammet i uppdrag att
bereda nya nomineringar till Unescos

Codex argenteus - Silverbibeln. Världsminne sedan 2011.
Förvaras av Uppsala universitetsbibliotek.

världsminneslista, ett arbete som för
närvarande bedrivs under speciella
omständigheter. Världsminnesprogrammet genomgår nämligen en
omfattande revision och är stängt för
nya nomineringar. Det som utreds är
vilket inflytande medlemsstaternas
regeringar, kulturarvsexperter respektive Unescos sekretariat ska ha över
utnämningsprocessen.
– Det kan ta flera år innan det går
att nominera till Världsminnesprogrammet igen. Det positiva är att vi
nu kan ägna mer tid åt de befintliga
världsminnena och det nationella
arbetet, säger Kari Gardelin, programsamordnare och kommunikatör
på Svenska Unescorådet.
I och med revisionen av Världsminnesprogrammet kan kriterierna för
nominering komma att ändras. Det
innebär att Svenska kommittén för
Världsminnesprogrammet i dagsläget
har svårt att bereda nya nomineringsförslag. Gällande några kandidater
har kommittén tillsammans med
förvarande institutioner arbetat med
underlag för nominering i flera år.
Den främsta kandidaten på listan
är Tryckfrihetsförordningen från år
1766. Den dag Världsminnesprogrammet öppnar för nomineringar igen är
vi alltså redo från svenskt håll. 
Maja Dahlqvist
sekreterare i Svenska kommittén
för Världsminnesprogrammet

Världsminnen i Sverige
Alfred Nobels familjearkiv (Alfred Nobels
arkiv och Nobelska arkivet)
Förvarande institution: Riksarkivet
Utnämnt till världsminne: 2007

Astrid Lindgrens arkiv
Förvarande institution: Kungliga biblioteket
Utnämnt till världsminne: 2005

Codex argenteus – Silverbibeln
Förvarande institution: Uppsala
universitetsbibliotek
Utnämnt till världsminne: 2011

Dag Hammarskjölds samling
Förvarande institution: Kungliga biblioteket
Utnämnt till världsminne: 2017

Emanuel Swedenborgs arkiv
Förvarande institution: Kungliga
Vetenskapsakademien
Utnämnt till världsminne: 2005

Ingmar Bergmans arkiv
Förvarande institution: Stiftelsen Ingmar Bergman
Utnämnt till världsminne: 2007

Stockholms stads byggnadsritningar
Förvarande institution: Stockholms stadsarkiv
Utnämnt till världsminne: 2011

Mer info: riksarkivet.se/svenska-varldsminnen
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Processbaserad
arkivredovisning
– tillbaka på ruta ett

I början av 1990-talet konstaterade Riksarkivet genom det så kallade SATSprojektet att myndigheternas arkivredovisningar var skrivbordsprodukter
som inte användes. Arkivredovisningsmodellen var för krånglig och passade inte i det mer IT-baserade samhälle som höll på att ta form. Riksarkivet
gav sig i kast med att skapa en ny ”processbaserad” modell, som skulle vara
funktionell, modern och enkel – och faktiskt användas och vara till nytta. Så
blev det inte, konstaterar Mats Johansson, Enhetschef, Stadsarkivet i Lund.
Text: Mats Johansson matsjohansson196702@gmail.com

skaver med det
”processbaserade” – eller ska vi säga
”verksamhetsbaserade”? – sättet att
redovisa arkiv. I Lunds kommun har
vi sedan 2016 arbetat med att kommunens verksamheter ska redovisa sin
information enligt det nya sättet. På
en fredagsfika möter jag en representant för en av verksamheterna som har
avslutat det arbetet; dokumenten ligger som elva pdf-filer på vårt intranät
och utgör fler än 50 sidor. Vi pratar
om informationsredovisningen.
”Har ni någon nytta av den?”
undrar jag.
”Ärligt talat är det mest en skrivbordsprodukt”, säger han.
Läget idag är alltså det samma
som i början av 1900-talet. Trots att
medarbetare vid svenska myndigheter
har ägnat tiotusentals timmar åt diskussioner om i vilken ”process” olika
”aktiviteter” hör hemma, är dokumenten som tas fram i hög utsträckning
fortfarande skrivbordsprodukter. Att
den nya modellen – som slutligen fick
sin form genom RA-FS 2008:4 men
som föregicks av att 20 försöksmyndigheter fick skriva egna myndighetsspecifika föreskrifter – inte skulle
bli enkel att förstå stod klart redan

DET ÄR NÅGOT SOM
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under remissrundan. Riksarkivets
egen tillsynsenhet menade – för att ta
ett exempel – att ”Abstraktionsnivån
i förslaget är mycket hög, tystnaden
på hearingarna och de få remissvaren
antyder att målgruppen helt enkelt
inte förstår det”.
Men varför är de dokument som
tas fram av arkivverksamheter så
påfallande ofta skrivbordsprodukter
som ingen förstår vare sig innehållet i
eller nyttan av?
Ett av de mer betydelsefulla skälen
är bristen på målgruppsanalys, målgruppsanpassad kommunikation och
klara tankar om syftet med dokumenten. Vem är en informationsredovisning till för? Vad ska den uppfylla
för syfte? Hur ska den utformas för
att uppnå syftet? är frågor som borde
vara självklara men som arkivarier av
allt att döma inte ägnar någon djupare
eftertanke.
Om myndigheterna på 1990-talet
upplevde att den enda anledningen
till att man arbetade med arkivredovisning var att det var föreskrivet,
så upplever jag att det fortfarande i
alltför hög utsträckning förhåller sig
på samma sätt.

I VERKLIGHETEN vänder sig informationsredovisningen påfallande ofta till
allmänheten och de egna medarbetarna - samtidigt. Informationsredovisningen ska hjälpa allmänheten att
ta del av allmänna handlingar och
samtidigt utgöra ett internt styrdokument, en dokumenthanteringsplan
som ska underlätta för medarbetarna
att hantera handlingarna.
Det är i dessa båda dubbla syften
som det går rejält fel:
• Som guide till allmänheten är
dokumenten alldeles för omfattande. Allmänheten är som regel
intresserad av att ta del av handlingar knutna till ett visst ärende
– ofta det de själva eller någon
närstående är involverade i. Intresset
för myndigheternas arbetssätt och
”processer” är obefintligt. De vill ha
snabb och kort information, gärna
på internet. De vill inte läsa 70 sidor
av processbeskrivningar ”uppiffade”
med tabeller med ändlösa uppräkningar av handlingstyper.
• Även som verktyg för medar
betarna är dokumenten alldeles för
omfattande. Det träffar dessutom
fel. En medarbetare som arbetar
med sociala frågor i en svensk

kommun behöver inte information
som ”Det finns skyddade boenden
för vuxna och barn som är utsatta
för våld i nära relation och har ett
akut behov av skydd”, såsom det
beskrivs på sidan 21 i Malmö stads
Arkivredovisning för arbetsmarknads- och socialnämnden – det vet
man redan.
DOKUMENTETS UTFORMNING PEKAR också
mot att det helt saknas insikt i hur
man som medarbetare faktiskt
arbetar vid de mycket få tillfällen då
man faktiskt söker information om
hur en handlingstyp ska hanteras.
Ingången är då alltid ärende och/
eller handlingstyp – aldrig ”process”.
De som arbetar med myndigheternas
handlingar handlägger ärenden och
förfrågningar, de tar emot patienter,
de skriver domar, skickar ut förelägganden och kallelser, skriver utredningar om LVU. En processorienterad
beskrivning av en verksamhet som
inte bedrivs i en processorienterad
organisation träffar naturligtvis fel.
Att då disponera arkivdokument
utifrån ”process” skapar ett verktyg
som – för internt bruk – ärligt talat
är mycket, mycket sämre än en enkel
alfabetisk lista över förekommande
handlingstyper med tillhörande hanteringsanvisningar.
I själva verket vill jag påstå att
strävan efter att redovisa i ”processer” i organisationer som inte är
processorienterade ofta innebär att
information om hur handlingar ska
hanteras blir svårare att återfinna.
Redovisningen blir också långt mer
omfattande än nödvändigt, eftersom
samma handlingstyp ofta redovisas i
alla processer där den ingår. Ärenden
som LVU delas upp i flera processer
och det är svårt eller omöjligt
att få en samlad bild av
hur handlingarna i
ett sådant ärende
ska hanteras. Många
handlingstyper skulle
uppenbarligen kunna redovisas
en enda gång och bara särredovisas
om hanteringen i någon del skiljer
sig från det normala. Till exempel i
planen från Malmös arbetsmarknadsoch socialnämnd får vi veta att handlingsslaget Begäran om handräckning

av polis ska bevaras i flera namngivna
processer, precis som handlingstypen
Yttranden till åklagare, tingsrätt m m
och en mängd andra handlingstyper.
Det rationella hade varit att redovisa
handlingstyperna en gång. Inte i alla
processer där de ingår. I vissa processer ska alla handlingar hanteras på
exakt samma sätt – ändå redovisas de
ofta en efter en. Till vilken nytta?

"Vem är en
informations
redovisning till
för? Vad ska
den uppfylla
för syfte?"
Min slutsats är att vi som arbetar
i arkivsektorn behöver fråga oss vilka
vi vill nå med våra styrdokument och
varför. Bristen på målgruppsanalys och
målgruppsanpassad kommunikation
bidrar starkt till att arkivariernas kompetens, som arkivutredningen uttrycker
det, ”ofta förbises och att arbetsuppgifterna övertas av andra yrkesgrupper och
funktioner”. Medan andra yrkesgrupper
skapar relevans för sin roll genom att
tala om och arbeta för nytta och effektivisering, står arkivarien bredvid med
sina olästa styrdokument och upplevs
som en belastning snarare än en tillgång
samtidigt som hen upprepar mantrat om
demokrati och långtidsbevarande
som ett desperat försök att
berättiga sin existens.
Men att arkivarier
inriktar sig
på att

bidra till effektivitet och nytta i förvaltningen är inget hot mot vare sig demokratin eller det långsiktiga bevarandet.
Att så sker är tvärtom i själva verket en
grundläggande förutsättning för att just
de värdena ska kunna tas tillvara.
blir följande: När vill vi
skapa ett styrdokument som reglerar
hur organisationen internt ska hantera
information så ska dokumentet vara
kortfattat och lätt att använda. Det
ska inte tyngas av information om
sådant som verksamheten redan vet
eller av information om ”processer”
(men vill man jobba med processkartläggning för att utveckla verksamheten – just go for it!).
När vi vill vi nå externa målgrupper
som allmänheten och journalister med
information om vilken typ av ärenden
verksamheten hanterar och vilka
handlingar som finns i verksamheten
ska vi upprätta en kortfattad beskrivning av våra allmänna handlingar.
Ett krav som råkar finnas i OSL, med
tillhörande mall. Använd den!
Bara genom att ägna mindre tid
åt att skriva långa dokument och
föra ändlösa processdiskussioner kan
arkivsverige sluta stå ”vid sidan om”
(arkivutredningen sid. 172) och istället faktiskt bidra till nytta och effektivitet i den förvaltning som vi ska vara
en del av. Och på så sätt kan vi bidra
både till det långsiktiga bevarandet
och demokratins fortlevnad. 

SÅ, SLUTSATSERNA
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